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Voorwoord
De immense kloof van de Grand Canyon, de wolkenkrabbers 
van New York, de wilde beren en walvissen van Canada: het 
is slechts een kleine greep uit al het moois dat Amerika en 
Canada te bieden hebben. Om je een indruk te geven van alle 
bijzondere bestemmingen hebben we dit magazine voor je 
samengesteld. Laat je inspireren door populaire rondreizen, 
sfeerimpressies en highlights en kom erachter wat Tioga 
Tours voor jou kan betekenen.
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Maatwerkspecialisten
Onder de naam De Maatwerkspecialisten 
hebben de reisorganisaties Namasté 
Reizen, Out of Africa, Beluga Expeditions 
& Adventures, Walkabout, DKTS en Tioga 
Tours hun kennis en ervaring gebundeld. 
Kijk op www.demaatwerkspecialisten.nl
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Auto- en camperhuur
Aan jou de keus: ga je voor de vrijheid van 
een camper, de luxe van hotels of trek je 
er liever met een tent op uit? Kies je voor 
een autorondreis, dan regelen we deze 
graag voor je, compleet met vliegticktets 
en hotelovernachtingen. Als je liever op 
avontuur gaat met een camper, boeken 
we deze en adviseren we je over mooie 
campings. Meer informatie over het reizen 
met een auto of camper vind je op pagina 
6 tot en met 9.

Vliegtickets
We bieden vliegtickets aan van een 
groot aantal luchtvaartmaatschappijen 
naar vrijwel alle bestemmingen in de 
Verenigde Staten en Canada. Als je tickets 
bij ons boekt, heb je het voordeel dat we 
ze kosteloos in optie kunnen zetten en pas 
definitief vastleggen als de rest van je reis 
helemaal gepland is. Op die manier worden 
de reisonderdelen optimaal op elkaar 
afgestemd en kom je niet in de problemen 
als bijvoorbeeld een camper, camping 
of hotelkamer niet op een bepaalde dag 
beschikbaar is. 

Speciale reizen
Naast camper- en autoreizen bieden we de 
volgende speciale reizen aan:

•	 Treinreizen: Een treinreis in Amerika of 
Canada is een tot de verbeelding spre-
kende ervaring. Na de huifkarren was 
dit de eerste moderne manier om door 
deze uitgestrekte landen te reizen. Je 
kunt bij Tioga Tours mooie treinreizen 
boeken. Een treinvakantie is goed te 
combineren met een auto- of camper-
reis, citytrip of een strandvakantie in 
Florida.

•	 Citytrips: Torenhoge wolkenkrabbers, 
wereldberoemde musea, uitgestrekte 

stadsparken en sportwedstrijden in 
gigantische stadions:  de ingrediënten 
voor een geslaagde citytrip. Trek er een 
paar dagen op uit naar bijvoorbeeld 
New York of Las Vegas en laat je 
door ons adviseren over excursies en 
bezienswaardigheden.

•	 Ranches: Een verblijf op een ranch 
is een bijzondere manier om kennis 
te maken met het boerenleven in 
Amerika. Ga als een echte cowboy mee 
op cattle drives of verken de omgeving 
te paard. We hebben diverse ranches 
in het Wilde Westen van Amerika voor 
je geselecteerd.

Prijsopgave
Wij maken graag een vrijblijvende 
offerte voor een reis op maat. Surf naar 
tiogatours.nl/offerte en vul het formulier 
in. Je kunt ons uiteraard ook bellen of 
mailen.

Extra service
•	 Informatieboekje: bij je boekings-

bevestiging ontvang je een boekje 
met handige tips en informatie over 
bestemmingen die je gaat bezoeken.

•	 Webshop: Op zoek naar reisgidsen of 
landkaarten voor je vakantie? Bestel 
ze via onze webshop op
tiogatours.nl/webshop

Wil je langskomen?
Je bent van harte welkom. Omdat we 
uitgebreid de tijd willen nemen om je 
reisplannen met je door te nemen, kan dit 
alleen op afspraak, ook op zaterdag.
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Wat is jouw perfecte vakantie? Kies je voor natuur, cultuur, een 
strandvakantie, stedentrip of een mix van alles? Wij brengen graag 
al je wensen in kaart, om vervolgens samen met jou je ideale reis 
samen te stellen. Doordat we al twintig jaar door heel Amerika en 
Canada reizen, kunnen we je vanuit een persoonlijke invalshoek 
helpen om je reis helemaal op maat te maken.

Kijk op 
tiogatours.nl/speciale-reizen 
voor alle speciale reizen.

Tioga Tours
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Historisch overzicht
1988: De eerste reis
Met een tot camper omgebouwde streekbus uit 1968 
vertrekken we met een groepje liefhebbers naar de voormalige 
Sovjet-Unie. Vier weken lang reizen we door Wit-Rusland, 
Rusland, Estland, Letland en Litouwen. Het is in deze tijd nog 
ongebruikelijk om als westerling in Oost-Europa te kamperen.

1989: E-30 Reizen
In 1989 kopen we een touringcar en bouwen deze om tot 
een camper voor twaalf personen. E-30 Reizen (de E-30 is de 
weg van Hoek van Holland naar Moskou) ziet het levenslicht 
en door advertenties slagen we erin een aantal reizen naar de 
Sovjet-Unie en Spanje vol te krijgen.1990: Rock ‘n Roll

We kopen een tweede bus die eveneens wordt omgebouwd 
tot camper. Naast de Sovjet-Unie en Spanje kiezen we IJsland 
als bestemming. We gaan onze bussen ook gebruiken om met 
bands door Europa te touren. Tot deze bands behoren Thin 
White Rope, Boredoms, Dr. Alban, Sue Chaloner en Värttinä.

1991: Nieuwe bestemmingen
We breiden ons programma uit met Schotland en Griekenland.

1993: Eerste camperreis Verenigde Staten
Amerika staat voor de eerste keer op het programma. Met een 
gehuurde camper reizen we met een kleine groep door het 
zuidwesten van de Verenigde Staten.

1994: Tijdelijke onderbreking
We beleven erg veel plezier aan onze groepsreizen, maar 
wegens onvoldoende verdiensten besluiten we de handdoek in 
de ring te gooien. 1996: Opnieuw naar de Verenigde Staten

Reizen naar Amerika blijft kriebelen, waardoor we in 1996 
besluiten toch weer met een groepje het zuidwesten van de 
Verenigde Staten te bezoeken.

1998: Tioga Tours
Tijdens onze reizen van de laatste twee jaar lukt het ons maar 
niet om over de Tioga Pass in Yosemite National Park te rijden. 
De pas is dichtgesneeuwd, er is een bosbrand of er is een aard-
verschuiving. Uiteindelijk lukt het toch en onze ‘obsessie’ met 
de weg resulteert in de naam Tioga Tours. Onder deze naam 
organiseren we vier groepsreizen door het zuidwesten van de 
VS. Ook staan we dit jaar voor het eerst op de Vakantiebeurs.

2002: Individuele reizen naar de VS en Canada
Internet is inmiddels volwassen en de website van Tioga Tours 
doet het goed. We krijgen steeds meer vragen van mensen die 
naar Amerika op vakantie willen, maar niet in groepsverband. 
We besluiten daarom naast groepsreizen ook individuele reizen 
aan te bieden naar de VS en Canada.

2005: Opening nieuw kantoor Tioga Tours
Na een aantal jaar vanuit huis gewerkt te hebben, openen we 
ons kantoor aan de Kloosterweg in Sint Jansklooster.

2007: het gWs
We beginnen met de bouw van onze eigen automatisering: 
het GWS (Groot Weergaloos Systeem). Door het GWS kunnen 
we zeer snel en flexibel reizen voor onze klanten samenstellen. 
In de loop der jaren wordt het systeem steeds verder 
geoptimaliseerd en uitgebreid.

2010: Een Amerikaanse camper in Sint Jansklooster
In 2010 kopen we een echte Amerikaanse camper, die 
permanent bij ons op kantoor bezichtigd kan worden. Onze 
klanten kunnen zo een goed beeld krijgen van een camperreis 
door de VS of Canada. 2012: Uitbreiding

Ons team bestaat ondertussen uit 16 mensen. Ook op andere 
manieren breiden we uit: we bouwen een nieuwe presentatie-
ruimte, die plaats biedt aan dertig personen.

1988 1988

1990

1990

1991 1991 1998 2010
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Autoreizen

Modellen
Er zijn uiteenlopende modellen huurauto’s 
die verschillen in grootte en prijs. Welk 
model je ook kiest: alle huurauto’s in Ame-
rika en Canada hebben een automatische 
versnellingsbak. Hiernaast zie je enkele 
voorbeelden van huurmodellen. 

Persoonlijke reisgids
Boek je een complete hotelrondreis bij ons? 
Dan ontvang je een persoonlijke reisgids, 
met daarin allerlei (praktische) informatie 
die van pas komt tijdens je reis. De gids be-
vat onder meer uitgebreide beschrijvingen 
van de plaatsen die je onderweg bezoekt.

De uitgestrekte landschappen van de Verenigde Staten en Canada 
zijn uitstekend per auto te verkennen. Het voordeel van een auto 
is dat je zeer flexibel bent: het is bijvoorbeeld gemakkelijk om 
even een omweg te maken langs een bijzonder stadje, monument 
of natuurgebied. Daarnaast overnacht je elke avond in een 
comfortabel hotel of motel, waardoor je de volgende dag weer fris 
je auto in stapt voor de volgende etappe van je reis.

Je kunt bij Tioga Tours kiezen uit duizenden hotels en motels. Het is 
mogelijk om losse overnachtingen of een complete hotelvakantie 
door ons te laten reserveren. Een kampeervakantie met een auto en 
een tent is ook een optie.

Op onze website vind je een uitgebreider overzicht van huurmodellen: 
tiogatours.nl/autohuurArches National Park, Utah

TIP
Zorg dat je een goede kaart bij je 
hebt. Deze zijn verkrijgbaar op ons 
kantoor of via onze webshop. Een 
GPS is natuurlijk ook erg handig; 
sommige verhuurders bieden dit aan. 
Je kunt er ook zelf een meenemen.

Autoreizen

Mojave Desert, Californië



Economy
Kia Rio or similar

Compact
Nissan Versa or similar

Intermediate
Toyota Corolla or similar

Standard
Ford Fusion or similar

Fullsize
Chevrolet Impala 
or similar

Premium
Nissan Maxima 
or similar

Luxury
Cadillac DTS 
or similar

Convertible
Ford Mustang or similar

Intermediate SUV
Ford Escape or similar

Standard SUV
Jeep Grand 
Cherokee or similar

Fullsize SUV
Chevrolet Tahoe 
or similar

Passenger Minivan
Dodge Caravan 
or similar

Passenger Minivan
Toyota Sienna 
or similar

Huurmodellen Alamo

HIT THE 
ROAD 
met Alamo 
en Tioga Tours

x7 x7



Camperreizen

Buscamper of van-conversion 
(2-3 personen)
Deze compacte, comfortabele 
en compleet uitgeruste cam-
pers worden vooral in Canada 
verhuurd. In Amerika is slechts 
één verhuurder die ze aanbiedt.  

Truck- of pickup-camper 
(2-3 personen)
Dit model lijkt klein, maar de 
binnenruimte is verrassend 
groot. Deze campers worden 
alleen in Canada verhuurd.

Familiecamper C-class 
(2-7 personen)
Een familiecamper C-class is 
het standaardmodel en be-
schikbaar in afmetingen van 7 
tot 10 meter. Ideaal voor gezin-
nen of koppels.

Familiecamper A-class 
(2-6 personen)
De A-class campers zijn de groot-
ste soort. Omdat ze geen bed 
boven de bestuurdersplaats heb-
ben, beschikken ze vaak over min-
der slaapplaatsen dan de C-class 
campers. Dit bustype heeft zeer 
veel binnenruimte.

Een reis per camper is een bijzondere manier om Amerika en Canada te ontdekken. De vrijheid 
is optimaal: omdat je je ‘huis’ altijd bij je hebt, ben je niet afhankelijk van restaurants en hotels. Je 
overnacht op de mooiste plekken, vaak midden in de natuur.
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Campermodellen

Interieur  familiecamper C-class

Interieur  familiecamper C-class Omgeving Moab, Utah
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Monument Valley, Navajo Nation

Camper met slide-out
De meeste modellen zijn ook beschikbaar 
met een zogenaamde slide-out. Dat is een 
(elektrisch) uitschuifbaar woongedeelte.

Camperverhuurders
Camperverhuurders Amerika:
•	 Cruise America
•	 Road Bear RV
•	 Moturis RV & Camping World
•	 El Monte RV
•	 Apollo
•	 Star RV
Camperverhuurders Canada:
•	 Cruise Canada
•	 CanaDream
•	 Fraserway

Rijden met een camper
Van bestelwagen tot touringcar: er zijn 
verschillende formaten campers te huur. 
Deze mogen allemaal met een Nederlands 
B-rijbewijs bestuurd worden. Alle campers 
hebben een automatische versnellingsbak 
en laten zich zeer eenvoudig besturen.

Campings
Amerikaanse en Canadese campings 
zijn helemaal ingesteld op campers. 
In National en State Parks vind je vaak 
prachtig gelegen natuurcampings met 
weinig voorzieningen. Voor het aanvullen 
van de watervoorraad en het lozen van 
afvalwater zijn er fill- en dumpstations. 
Naast natuurcampings heb je de iets 
duurdere, commerciële campings. Deze 
campings zijn doorgaans uitgerust met 
zwembad, wasserette, winkel en wifi. De 
plaatsen hebben vrijwel altijd (full) hook-
up: dit betekent dat de camper aansluiting 
heeft op water, elektriciteit (110 volt), 
riolering en eventueel kabel-tv.

We helpen je graag met het uitzoeken van 
je campings. Door onze jarenlange reis-
ervaring kennen we veel campings en heb-
ben we waardevolle tips voor je. Campings 
in bekende nationale parken zoals Yose-
mite, Grand Canyon en de Canadese Rocky 
Mountains kun je van juni tot september 
het beste vooraf boeken. Als je verzekerd 
wilt zijn van een campingplaats, raden we 
aan dit tamelijk ver van tevoren te doen. In 
het informatieboekje dat je na je boeking 
ontvangt, vind je meer informatie over het 
reserveren van campings.

Campervakantie duur?
Het huren van een camper is duurder dan 
het huren van een gewone auto en een 
camper verbruikt meer brandstof. Daar 
staat echter tegenover dat campings veel 
goedkoper zijn dan hotels en je ervoor kunt 
kiezen je eigen maaltijden te bereiden. 
In de meeste gevallen zullen de totale 
kosten voor een campervakantie ongeveer 
hetzelfde zijn als voor een hotelrondreis.

Tioga Tours doet direct zaken met de 
belangrijkste Amerikaanse en Canadese 
camperverhuurders en is daarom in staat 
om zo voordelig mogelijk een camper voor 
je te regelen.

Kom een camper bekijken
Maak een afspraak en we vertellen je 
uit eigen ervaring alles over het reizen 
met een camper. Bij ons kantoor in Sint 
Jansklooster staat een echte Amerikaanse 
camper, waardoor je een goede indruk 
krijgt van deze manier van reizen. We zijn 
je bovendien graag behulpzaam bij het 
uitstippelen van een mooie (en haalbare) 
route.

TIP
Kijk ook eens in onze camping- 
database, waarin we honderden 
beoordelingen van klanten over 
campings in Amerika en Canada 
verzameld hebben: 
tiogatours.nl/campings/kaart

- Camperverhuurders en campermodellen: tiogatours.nl/camperhuur
- Populaire camperroutes: tiogatours.nl/camper-reizen/voorbeeldreizen.htm
- Veelgestelde vragen over camperhuur: tiogatours.nl/vraagbaak/camperhuur.htm

Onze camper in Sint Jansklooster
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Amerika
‘Nu op weg naar Bryce Canyon. Ik heb hierover al veel gelezen en 
het moet er erg mooi zijn. Nog maar net in het park vallen onze 
monden open van verbazing bij het eerste uitzichtpunt. We kijken 
naar enorm grote, grillige rotsformaties in allerlei wonderbaarlijke 
vormen met prachtige terra-achtige kleuren. Het is een wonderlijk 
en sprookjesachtig schouwspel om te zien. Hoe is het mogelijk dat 
dit bestaat?’
- André en Thea Booi 



West-Amerika
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Wie door het westen van de Verenigde Staten reist, zal zich 
verbazen over de diversiteit van de landschappen. Van gekleurde 
canyons tot groene valleien, uitgestrekte woestijnlandschappen en 
hoge bergen: een reis door het westen is er een om nooit te vergeten. 

1. Monument Valley, Navajo Nation

2. Alcatraz Island, San Francisco

5. Uitzichtpunt Tunnel View, Yosemite National Park4. Badwater, Death Valley National Park

3. Las Vegas



13 West-Amerika

1. Op pad met een indiaan 
Verken tijdens een jeeptour onder leiding 
van een Navajo-indiaan de woestijnvlakten 
van Monument Valley, met hier en 
daar grote rode zandsteenformaties en 
tafelbergen. Het lijkt alsof je in een echte 
westernfilm terechtgekomen bent.

2. Escape from Alcatraz
De beruchte gevangenis Alcatraz behoort 
tot de topattracties van San Francisco. Tip: 
regel op tijd je tickets via 
alcatrazcruises.com

3. Viva Las Vegas
Midden in de woestijn tref je het grootste 
gokparadijs van Amerika aan. Langs de 
Strip liggen hotels die ieder een belevenis 
op zich vormen. 

4. Heetst, droogst, laagst
Badwater, gelegen in Death Valley National 
Park, is het laagste punt van het Noord-
Amerikaanse continent. De gigantische 
zoutvlakte ligt maar liefst 85,5 meter on-
der zeeniveau.

5. The Incomparable Valley
Geen enkele vallei ter wereld is te 
vergelijken met Yosemite Valley. Tussen 
hoge rotswanden ligt een deken van groen. 

6. The Rich and Famous
Bereid je voor op een flinke portie glitter 
en glamour in Hollywood. Wandel over de 
Walk of Fame, bezoek een filmpremière of 
maak een tocht door Beverly Hills en kom 
meer te weten over de ‘rich and famous’.

7. Hike the Hoodoos
In Bryce Canyon vind je door erosie ge-
vormde muren en torens in uiteenlopende 
kleurschakeringen. Daal af in de canyon en 
wandel tussen hoodoos, grillig gevormde 
smalle rotspilaren.

8. Kleurrijke bronnen
Heetwaterbronnen, zwaveldampen en de 
hoogste concentratie geisers ter wereld: 
dat is Yellowstone National Park. Grand 
Prismatic Spring is met een diameter van 
13 meter de grootste heetwaterbron van 
het park. 

9. South Rim
Een zonsopgang of zonsondergang in de 
Grand Canyon vormt een spectaculair 
schouwspel, dat bijna niet op de gevoelige 
plaat vast te leggen is.

7. Hoodoos, Bryce Canyon National Park

6. Hollywood

8. Grand Prismatic Spring, Yellowstone National Park 9. Zonsopgang, Grand Canyon National Park



Dag 1: Aankomst San Francisco
Je komt aan in San Francisco, een van de 
gezelligste steden van het land.

Dag 2: San Francisco
San Francisco is wellicht het meest bekend 
vanwege de Golden Gate Bridge. De stad is 
uitstekend te voet te verkennen. Wandel 
naar Fisherman’s Wharf, de Coit Tower en 
ga naar het gevangeniseiland Alcatraz. 
Rijd rond met de beroemde kabeltram en 
bezichtig Chinatown, waar het lijkt alsof je 
midden in Azië staat. 

Dag 3: San Francisco – 
Yosemite (344 km)
In de ‘Incomparable Valley’, het hart van 
Yosemite National Park, vind je de kenmer-
kende rotsformaties Half Dome en El Capi-
tan. Afhankelijk van de tijd van het jaar kun 
je verschillende watervallen bewonderen. 
Met een beetje geluk zie je ook zwarte beren. 

Dag 4: Yosemite 
Aanraders zijn het uitzicht bij Glacier Point 
en de Mariposa Grove, een sequoiabos in 

het zuiden van het park. Sequoia’s, oftewel 
mammoetbomen, zijn reusachtige bomen 
die duizenden jaren oud kunnen worden. 

Dag 5: Yosemite – 
Death Valley (495 km)
Vandaag rijd je naar Death Valley, een zeer 
onherbergzaam, droog en heet woestijn-
gebied. Bekijk Devil’s Golf Course, een 
grillig landschap van zoutbrokken, of Bad-
water, het laagste punt van het Noord-
Amerikaanse continent. 

Dag 6: Death Valley – 
Las Vegas (206 km)
Tussen alle kale rotsen, zandduinen en 
cactussen verschijnt opeens uit het niets 
de grootste entertainmentstad ter wereld: 
Las Vegas. ‘s Avonds baadt de stad in het 
licht en vinden er spectaculaire shows 
plaats. Waag een gokje in een van de vele 
casino’s, slenter langs de Strip en laat je 
verrassen door de fonteinshow van het 
Bellagio Hotel.

Dag 7: Las Vegas – 
Bryce Canyon (420 km)
Onderweg naar Bryce Canyon kom je langs 
Zion, een grote rode kloof met een groen 
dal. Zions bezienswaardigheden heb-
ben tot de verbeelding sprekende namen:
Emerald Pools, Weeping Rock en Angels
Landing. Aan het eind van de dag vervolg je
je reis naar Bryce Canyon.

Best of 
the West

Uitgestrekte woestijnlandschappen, grote wereldsteden 
en indrukwekkende natuurgebieden. Deze reis laat je in 
drie weken kennismaken met het beste van het westen. Je 

bezoekt hoogtepunten zoals Yosemite, Grand Canyon, Monument 
Valley, San Francisco en Las Vegas.

Angels Landing, Zion National Park
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Dag 8: Bryce Canyon 
Bryce Canyon is geen lange, diepe canyon 
zoals de Grand Canyon, maar een hoefijzer-
vormig bassin dat op een amfitheater lijkt. 
In het ‘amfitheater’ vind je door erosie ge-
vormde hoodoos, muren, torens en andere 
bizarre rotsformaties.

Dag 9: Bryce Canyon – 
Capitol Reef (193 km)
De route van vandaag is waarschijnlijk de 
mooiste van je reis en voert je via het ver-
steende hout van Escalante naar Capitol 
Reef. Dit nationale park wordt gekenmerkt 
door torens, koepels en hoge kliffen in uit-
eenlopende kleuren. 

Dag 10: Capitol Reef – Moab (270 km)
Moab ligt op een steenworp afstand van de 
nationale parken Canyonlands en Arches. 
Hierdoor is het stadje erg toeristisch en zijn 
er verschillende winkels en restaurants. 
Bierliefhebbers kunnen zich laten verras-
sen in de Moab Brewery, waar bier van 
Belgische kwaliteit gebrouwen wordt. 

Dag 11: Arches 
Arches National Park herbergt een bijzon-
der landschap met honderden natuurlijke 
bogen. De bekendste is de Delicate Arch, 
het symbool van de staat Utah. Na een 
flinke wandeling bereik je de twintig meter 
hoge boog. 

Dag 12: Moab – 
Monument Valley (259 km)
Vandaag verruil je de bogen van Arches voor 
de monolieten van Monument Valley, dat 
deel uitmaakt van het grootste indianen-
reservaat van de Verenigde Staten. Het 
fascinerende, kleurrijke woestijnlandschap

vormde het decor voor vele westerns. Maak 
hier een jeeptour onder leiding van een 
Navajo-indiaan. 

Dag 13: Monument Valley – 
Grand Canyon
Dwars door de leegte van het Navajo-
reservaat zet je koers naar het volgende 
natuurwonder: de wereldberoemde Grand 
Canyon.

Dag 14: Grand Canyon
De immense kloof, die door de eeuwen 
heen door de Colorado-rivier is uitgesleten, 
heeft ieder uur van de dag een andere uit-
straling. Vergeet vooral niet om er tijdens 
zonsondergang een kijkje te nemen. Wan-
del langs de ‘rim’ of maak een rondvlucht.

Dag 15: Grand Canyon – 
Palm Springs (772 km)
Vandaag ga je naar Palm Springs, een warm 
en luxueus vakantieoord in Californië. Door 
de dadelpalmen en natuurlijke bronnen is 
het een populaire bestemming.

Dag 16: Palm Springs – 
Los Angeles (190 km)
Je verlaat de High Desert en komt aan in Los 
Angeles. Bezoek het eindpunt van Route 66 
op de Santa Monica Pier of wandel tussen 
de wolkenkrabbers in het centrum. 

Dag 17: Los Angeles
Aanraders in Los Angeles zijn de Walk of 
Fame in Hollywood, de dure winkels en 
huizen in Beverly Hills, Venice Beach en 
als er nog over tijd is het prachtige nieuwe 
Getty Center. Verder zijn er beroemde 
themaparken, waaronder Universal Studios 
en Disneyland.

Dag 18: Los Angeles – 
San Simeon (433 km)
Je volgt de kust van de Stille Oceaan en 
komt langs de plaatsen Malibu, Santa 
Barbara en Santa Maria. San Simeon is 
vooral bekend vanwege Hearst Castle, een 
gigantische villa in Spaanse stijl. 

Dag 19: San Simeon –
Carmel/Monterey (150 km)
Vanaf San Simeon brengt het mooiste 
stuk van de Pacific Coast Highway je naar 
de plaatsjes Carmel en Monterey.  Op het 
Monterey-schiereiland ligt de 17-Mile Drive, 
een toeristische route met panoramische 
uitzichten op de ruige kust, luxueuze villa’s 
en de meest gefotografeerde boom ter 
wereld: de Lone Cypress. 

Dag 20: Carmel/Monterey – 
San Francisco (200 km)
De laatste etappe van je reis leidt je terug 
naar San Francisco. 

Dag 21: Vertrek San Francisco
Vanuit San Francisco vlieg je weer naar 
huis.

Yosemite Falls, Yosemite National Park

Lone Cypress, 17-Mile Drive
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Westcoast & National Parks 
Bij deze one-way van 22 dagen vertrek je vanuit Las Vegas en eindig je in San 
Diego. Je ziet in Arizona onder andere de Grand Canyon en rijdt na enkele stops in 
Utah via Nevada naar de kust van Californië. Onderweg bezoek je een indianen-
reservaat, indrukwekkende National Parks en de stad San Francisco. Vanaf San 
Francisco volg je de Pacific Coast naar Los Angeles en San Diego.

1 Las Vegas 2 Grand Canyon 3 Page 4 Monument Valley 5 Arches 6 Capitol Reef 7 Bryce Canyon 8 Zion 
9 Death Valley 10 Yosemite 11 San Francisco 12 San Simeon 13 Los Angeles 14 San Diego
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The Rockies of USA & Canada
Deze rondreis door de Amerikaanse en Canadese Rockies begint in Seattle. Je 
maakt kennis met Vancouver, rijdt door de Yellowhead Pass en passeert Mount 
Robson, de hoogste berg van de Canadese Rockies. De Icefields Parkway, waar 
gletsjers tot aan de weg komen, verbindt de ongerepte natuurgebieden Jasper en 
Banff met elkaar. Voordat je weer terugkeert naar Seattle, bezoek je onder andere 
het oudste nationale park ter wereld: Yellowstone.

1 Seattle 2 Vancouver 3 100 Mile House 4 Jasper 5 Canmore 6 Glacier 7 Yellowstone 8 Idaho Falls 
9 Twin Falls 10 Boise 11 Pendleton 12 Mount Rainier
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Indian Country
De Four Corners-regio is de enige plek in de VS waar vier staten bij elkaar komen. 
De regio wordt niet alleen gekenmerkt door mooie natuur en kloven, maar ook 
door oude indianenruïnes. Je maakt kennis met de levenswijze en cultuur van de 
Navajo, Apache, Hopi en het voorouderlijke Pueblo-volk. Op de route liggen onder 
andere Albuquerque, Santa Fe, Mesa Verde en Monument Valley.

1 Albuquerque 2 Santa Fe 3 Taos 4 Aztec 5 Mesa Verde 6 Durango 7 Black Canyon of the Gunnison 
8 Moab 9 Capitol Reef 10 Monument Valley 11 Canyon de Chelly 12 Holbrook
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Peaks, Parks & Volcanoes
De afstanden in Amerika zijn groot, maar door een slimme one-way te maken van 
San Francisco naar Salt Lake City, ontdek je in drie weken de meest uiteenlopende 
landschappen. Je ziet de westkust, de dichte bossen en hoge bergen van Yosemite 
National Park, de woestijnachtige landschappen van het zuidwesten en het 
vulkanische gebied rond Yellowstone.

1 San Francisco 2 Yosemite 3 Death Valley 4 Las Vegas 5 Zion 6 Bryce Canyon 7 Page 8 Grand Canyon 
9 Monument Valley 10 Arches 11 Dinosaur 12 Grand Teton 13 Yellowstone 14 Salt Lake City

20 

dagen

16

Hieronder volgt een selectie van onze voorbeeldreizen 
in West-Amerika. Kijk voor meer reizen op tiogatours.nl



Via een verticale opening in de rotsen kom je 
uit in een kloof met glooiende, rode zand-
stenen wanden van veertig meter hoog. 

Het invallende zonlicht levert een sprookjesachtig 
beeld op. 

17 West-Amerika

Antelope Canyon 
een verborgen schat



Nadat we in 2008 onze eerste rondreis door Amerika hadden 
gemaakt, wisten we het zeker: we waren besmet met het 
Amerikavirus. En als je dat hebt, kun je eigenlijk nog maar 

één ding doen, namelijk een nieuwe reis maken.

Aankomst Los Angeles
Op 20 juli 2012 vliegen we naar Los 
Angeles, waar we de volgende dag 
door een taxi worden afgezet bij het 
camperverhuurbedrijf. Na een korte 
instructie vertrekken we met onze 
bijna 10 meter lange camper naar 
San Diego.

Op reis met... 
Elly en Geert Dors
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Monument Valley
Onderweg verbazen we ons iedere keer weer over de verandering van het land-
schap. Dit gebied is zo enorm groot. Zo rijd je over lange vlaktes, dan weer heb je 
alleen rode rotsen, dan weer woestijngebied. In Monument Valley hebben we een 
jeeptour besproken. Onze gids, een Navajo-indiaan, laat ons de mooiste plekjes zien 
en brengt ons bij stukken waar je normaal niet mag komen. Wat we allemaal heb-
ben gezien is met geen pen te beschrijven.

Joshua Tree 
National Park
Na een bezoek aan Joshua Tree 
National Park, een schitterend park 
met de gelijknamige Joshua Trees, 
rijden we tientallen kilometers over 
de prairies. Onderweg stoppen we 
in Amboy bij Roy’s Cafe. Amboy ligt 
aan de Route 66 en het café is ergens 
rond 1960 gebouwd. Sindsdien is er 
aan de binnenkant waarschijnlijk 
niets meer veranderd. Je waant je 
echt in een oude zwart-witfilm.

Canyon de Chelly  
Als je de weg in het Petrified 
Forest National Park volgt, kom je 
automatisch uit in de Painted Desert.
Deze woestijn dankt zijn naam aan 
de gekleurde (zand)steenformaties 
die door de steeds wisselende 
lichtinval rode, paarse en bruine 
tinten aannemen. De volgende dag 
gaan we naar Canyon de Chelly. Op 
de parkeerplaats van de camping 
staan twee Navajo-indianen sieraden 
te verkopen. Ze vertellen dat ze onder 
in de canyon wonen, in een huisje 
zonder stroom en water.
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Las Vegas
In Las Vegas heeft ieder hotel een eigen thema. Zo varen in het Venetian Hotel gon-
dels rond. Je waant je midden in Venetië. Alles is heel Italiaans aangekleed. Men 
heeft het plafond zo gemaakt, dat je gewoon naar de blauwe lucht kijkt. Net echt. 
Vanmiddag gaan we proberen om de jackpot te winnen en dan vertrekken we weer 
uit deze knotsgekke stad.

Goblin Valley 
State Park
Na ons vertrek uit Moab komen we na 
een tijdje een bord tegen met Goblin 
Valley State Park. We parkeren onze 
camper en lopen een paar meter naar 
het begin van een soort vallei. De hele 
vallei staat vol met ‘goblins’, kleine 
rotsfiguren die door de natuur zijn 
gemaakt. Met een beetje fantasie, 
en dat hebben we, herkennen we er 
kabouters, dolfijnen, paddenstoelen 
en nog veel meer in.

Yosemite National Park
De komende vier dagen gaan we ‘back to basics’. Zowel in Yosemite als in Sequoia 
is er geen stroom, wifi en douche. Na een aantal uur komen we bij de afslag naar 
de Tioga Pass op een hoogte van 2.650 meter. Het klimmen begint. Wat een 
schitterende weg is dit. We rijden tussen enorme bergen, op een aantal ligt nog 
sneeuw op de toppen.

Eenmaal aangekomen op de camping in Yosemite hebben we een mooie ruime plek 
tussen de bomen. Hier is het wel altijd oppassen voor beren. Om ervoor te zorgen 
dat voedsel veilig kan worden opgeborgen, heeft iedere plek een zogenaamde bear 
box. Dit is een ijzeren kist met een slot erop.

Back home
Via Malibu Beach komen we aan in Los Angeles, waar we de camper inleveren en onze 
laatste nacht in de States doorbrengen in een hotel. Na een toch best wel vermoeiende 
reis zijn we weer thuis aangekomen. Het was een prachtige vakantie.

Sequoia National Park
‘s Morgens vroeg vertrekken we van 
de camping. We zijn net vijf minuten 
onderweg als we plotseling iets 
voor ons zien: EEN BEER! Het is een 
jong en als je dat ziet weet je dat 
er ook een vader of moeder in de 
buurt moet zijn. Snel pakt iedereen 
zijn fototoestel of filmcamera en ja 
hoor, we zien moederbeer met twee 
jongen op ongeveer tien meter van 
de bosrand. Het is dan toch nog op 
de valreep gelukt. We hebben beren 
gezien.
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Oost-Amerika
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Oost-Amerika is de bakermat van de moderne Verenigde Staten. 
Het is de plaats waar de eerste Europese ontdekkingsreizigers 
aan land kwamen en belangrijke gebeurtenissen uit de (politieke) 
geschiedenis plaatsvonden. Proef de geschiedenis en de sfeer van 
New England en de wereldsteden New York en Washington.

1. Liberty Enlightening the World, New York

2. Lincoln Memorial, Washington Monument en Capitol Hill, 
Washington DC3. Campus Harvard University, Boston



1. Lady Liberty
Deze 93 meter hoge dame, met in haar 
linkerhand de Onafhankelijkheidsverkla-
ring en haar rechterhand een fakkel (met 
restaurant), werd op 28 oktober 1886 door 
Frankrijk geschonken aan de Verenigde 
Staten.

2. The Mall
De National Mall in Washington DC is 
het gebied tussen Capitol Hill en het 
Washington Monument met verscheidene 
musea en monumenten, waaronder het 
Lincoln Memorial en de National Gallery of 
Art.

3. Harvard
Wandel in Boston over de campus van de 
oudste universiteit van het land, bezoek 
het Harvard Museum of Natural History en 
laat je rondleiden door een student.  

4. Niagara Falls
De beroemde Niagara-watervallen bestaan 
uit de American Falls en Bridalveil Falls op 
Amerikaans grondgebied en de Horseshoe 
Falls op Canadees grondgebied. Vanaf de 
Observation Tower in Prospect Point Park 
heb je een goed zicht op alle watervallen. 
Onderaan de toren vertrekt de Maid of the 
Mist, een boottocht naar de voet van de 
Falls.

5. Gem of the Northeast
Op Mount Desert Island vind je een van 
de mooiste en oudste nationale parken 
van Amerika: Acadia. Verken het park via 
de Loop Road, een 32 kilometer lange weg 
over het noordoostelijke deel het eiland. In 
het uiterste zuiden van het park staat de 
bezienswaardige Bass Harbor Head Light-
house.

21 Oost-Amerika

4. Uitzicht vanaf de Observation Tower, Prospect Point Park

5. Bass Harbour Head Lighthouse, Acadia National Park

TIP
Wil je het Vrijheidsbeeld van dichtbij 
bekijken en in de kroon genieten 
van het uitzicht op de skyline 
van New York? Reserveer dan 
ruim voor vertrek je tickets via 
statuecruises.com

TIP
Rangers organiseren de hele week 
door gratis activiteiten bij de National 
Mall, zoals lezingen, wandelingen 
en fietstochten. Bekijk het actuele 
schema op
nps.gov/nama/planyourvisit/events.htm



1 New York 2 Cape Cod 3 Boston 4 Rockport 5 Bar Harbor 6 Acadia 7 North Conway 8 White Mountains 
9 Burlington 10 Stockbridge 11 Hartford

Dag 1: Aankomst New York
Als  kennismaking met New York raden we 
het Rockefeller Center aan. Neem een kijkje 
in de NBC-studio’s of ga naar het Top of the 
Rock Observation Deck op de zeventigste 
verdieping voor een prachtig panorama.

Dag 2: New York
New York spreekt tot de verbeelding 
en speelt in talloze films en series een 
hoofdrol. Maak vandaag zelf kennis 
met Times Square, het Empire State 
Building en bijvoorbeeld Central Park. Een 
boottocht naar het Vrijheidsbeeld mag niet 
ontbreken.

Dag 3: New York – Cape Cod (458 km)
In de negentiende eeuw trokken welgestel-
de New Yorkers naar omliggende gebieden. 
Je ziet onderweg schitterende landgoede-
ren uit die tijd. Zet koers naar schiereiland 
Cape Cod, een van de mooiste locaties aan 
de oostkust.

Dag 4: Cape Cod
Een populaire activiteit is een walviscruise 
naar het Stellwagen Bank National Marine
Sanctuary. Een rit naar Provincetown op 
het uiterste puntje van Cape Cod is even-
eens aan te bevelen. 

Dag 5: Cape Cod – Boston (116 km)
Je reist vandaag door het gebied waar 
de Pilgrim Fathers in 1620 voet aan wal 
zetten. Stop in Plymouth en bekijk het 
zeventiende-eeuwse openluchtmuseum 
Plimoth Plantation. Op de Mayflower II 
kom je erachter wat de omstandigheden 
waren tijdens de overtocht van Engeland 
naar Amerika.

Dag 6: Boston
Boston is de wieg van de Amerikaanse 
vrijheid en vermaard om de Harvard 
University. Volg de beroemde Freedom 
Trail door de oude stad en leer meer over 
de Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783).

Dag 7: Boston – Rockport (306 km)
Als je langs de kust naar het noorden 
rijdt, bereik je het schilderachtige plaatsje 
Rockport. Stop in Salem, Massachusetts, 
dat eind zeventiende eeuw berucht was 
om de heksenprocessen. In Rockport kun je 
een bezoek brengen aan het Halibut Point 
State Park.

Dag 8: Rockport – 
Bar Harbor (131 km)
Vandaag zet je koers naar de historische 
toeristenstad Bar Harbor, de toegangs-
poort tot Acadia National Park op Mount 
Desert Island. Steile rotsen worden afge-
wisseld met glooiende heuveltoppen en 
schilderachtige dorpjes.

Dag 9: Acadia
Wandel in Acadia National Park door hoge 
naaldwouden en verken de ruige kust. 
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In de haven van Rockport staat het meest 
geschilderde gebouw van Amerika: Motif 
No. 1

New 
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New England: een combinatie van historie, cultuur en natuur. 
Je doorkruist een landschap dat karakteristiek is voor het 
noordoosten, met kleine stadjes en overdekte bruggen. 

Ontdek de Big Apple, Boston - het boegbeeld van New England - en 
natuurgebieden zoals Acadia National Park, de White Mountains en 
de Berkshires.

7

NEW YORK



Eastcoast Explorer
De Eastcoast Explorer laat je kennismaken met de gevarieerde oostkust van de 
Verenigde Staten. Met de Atlantische Oceaan constant aan je linkerzijde zak je van 
New York af naar het zonnige Orlando en Miami. Op je route liggen onder andere 
Washington, Philadelphia en de Great Smoky Mountains. 

1 New York 2 Philadelphia 3 Washington DC 4 Roanoke 5 Asheville 6 Cherokee 7 Charleston 8 Savannah 
9 St. Augustine 10 Orlando 11 Sarasota 12 Miami
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Vanaf de top van Cadillac Mountain heb je 
een goed uitzicht over Porcupine Island en 
Frenchman Bay.

Dag 10: Bar Harbor – 
North Conway (397 km)
De reis voert je naar het White Moun-
tain National Forest. Een leuke ma-
nier om de omgeving te verkennen is
een rit met de legendarische Notch Train

over de Conway Scenic Railroad. Maak een 
korte omweg via Jackson en rijd over de 
Honeymoon Bridge uit 1876, die het decor 
vormde van veel bruiloftsfoto’s.

Dag 11: White Mountains
Door de lichtgekleurde, granieten White 
Mountains lopen scenische wegen. Geniet
van de rust bij Lake Winnipesaukee, met
zijn bosrijke oevers en kristalheldere wateren.

Dag 12: North Conway – 
Burlington (233 km)
Bezoek in de universiteitsstad Burling-
ton de charmante Main Street en Battery 
Street, het historische centrum van de stad.

Dag 13: Burlington – 
Stockbridge (236 km)
Vandaag gaat de reis naar de Berkshires, 
een gebied met typische New England-
dorpjes in een groen heuvellandschap. 
Maak een tussenstop in het vooroorlogse 
Middlebury en kom meer te weten over 
de kunstnijverheid en folklore van de staat 
Vermont. De streek van de Berkshires is 
alom bekend om de interessante culturele 
en sportieve activiteiten.

Dag 14: Stockbridge – 
Hartford (152 km)
Hoogtepunten in Hartford, de hoofdstad 
van Connecticut, zijn het Old State House, 
de Elizabeth Park Rose Gardens en Bushnell 
Park, het eerste openbare park van de Ver-
enigde Staten.

Dag 15: Hartford – 
New York (190 km)
Rijd terug naar New York en check in voor 
je terugvlucht.

Eastern Charms 
Maak kennis met de charme van het oosten. Je reist van New York naar het 
landelijke Lancaster en komt onderweg onder andere langs de mooie Finger 
Lakers, Niagara-watervallen, Chesapeake Bay en het glasstadje Corning. Je eindigt 
in Washington DC.

1 New York 2 Ithaca 3 Niagara Falls 4 Corning 5 Lancaster 6 Washington DC

NEW YORK 9 
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Hieronder volgt een selectie van onze voorbeeldreizen 
in Oost-Amerika. Kijk voor meer reizen op tiogatours.nl
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Deep South
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Het Diepe Zuiden vormt het hart van de blues, soul en rock ‘n roll. 
Vele muzikale grootheden (Elvis Presley, B.B. King, Johnny Cash) 
hebben hun wortels in New Orleans, Memphis en Nashville. 
Verder staat de regio bekend om oude plantages, de beroemde 
Mississippi-rivier en het populairste nationale park van Amerika: 
de Great Smoky Mountains.

1. French Quartier, New Orleans

2. Beale Street, Memphis 3. Sun Studio, Memphis



1. French Quarter
French Quarter is de oudste wijk van 
New Orleans. Hoewel de naam anders 
doet vermoeden, vind je er voornamelijk 
gebouwen in Spaanse stijl. Er zijn veel 
parken en authentieke straatjes met 
winkels en restaurants. De bekendste 
straat is Bourbon Street.

2. Beale Street
Beale Street, de bakermat van de blues, 
vormt nog steeds het muzikale hart van 
Memphis. Het zit vol met clubs en cafés, 
waaronder B.B. Kings Blues Club. 

3. Birthplace of Rock ‘n Roll
Als je wilt zien waar Elvis Presley zijn 
eerste hits opnam, kun je de Sun Studio 
bezoeken. De studio wordt na een periode 

van inactiviteit weer gebruikt voor plaat-
opnames, onder andere van U2. Volg een 
tour om meer informatie te krijgen over 
de gouden tijden van de Sun Studio en 
de beroemdheden die er hun albums 
opnamen.

4. Plantages
In het Diepe Zuiden liggen veel oude 
plantagehuizen. Op de plantages verbouw-
den slaven op de klanken van de vroegste 
bluesmuziek onder andere katoen en 
suiker. Veel van de grotere plantages zijn 
opgeknapt en opengesteld voor publiek.

5. Graceland  
Iets ten zuiden van Memphis ligt Grace-
land, het landgoed van Elvis Presley. De 
villa biedt een uniek kijkje in het leven van 

de King of Rock ‘n Roll. Er zijn verschillende 
tours mogelijk, waarbij je eveneens Elvis’ 
vliegtuigen en auto’s kunt bezichtigen.

6. The Smokies
De Great Smoky Mountains is een gebergte 
en tevens het meest bezochte nationale 
park van Amerika. Het gebergte dankt 
haar naam aan de mysterieuze nevel die 
‘s morgens en na regenval tussen de 
bergen hangt. 
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4. Plantation house, Nashville

5. Graceland, Memphis 6. Great Smoky Mountains National Park



1 Memphis 2 Vicksburg 3 Natchez 4 Baton Rouge 5 New Orleans 6 Pensacola 7 Tallahassee 8 Savannah 
9 Charleston 10 Asheville 11 Nashville

Dag 1: Aankomst Memphis
Memphis is de stad van de blues. Bekijk in 
de Sun Studio, de ‘Birthplace of Rock ’n Roll’, 
de originele studio waar Elvis en Johnny 
Cash hun eerste tracks opnamen. Memphis 
is ook de stad van Martin Luther King: 
hij werd op 4 april 1968 vermoord in het 
Lorraine Hotel, dat tegenwoordig dienst 
doet als het National Civil Rights Museum.

Dag 2: Memphis – Vicksburg (400 km)
Onderweg naar Vicksburg doorkruis je de 
katoenvelden langs de Mississippi, waar 
de blues in de jaren dertig van de vorige 
eeuw is ontstaan. Ga in Vicksburg naar het 
National Military Park en bekijk de forten, 
loopgraven en artillerieopstellingen.

Dag 3: Vicksburg – Natchez (115 km)
Bij aankomst in Natchez zie je de wereld-
beroemde Mississippi-rivier. In het centrum 
staan eeuwenoude woningen.

Dag 4: Natchez
Natchez is de oudste permanent bewoonde 
plaats aan de Mississippi. De stad staat 
bekend om de luxueuze plantage-
woningen uit de tijd voor de Amerikaanse 
Burgeroorlog.

Dag 5: Natchez – 
Baton Rouge (235 km)
Je rijdt vandaag richting Baton Rouge, de 
hoofdstad van de staat Louisiana. In de 
omgeving van deze stad vind je veel oude 
plantages.

Dag 6: Baton Rouge – 
New Orleans (215 km)
New Orleans is het hart van de jazz. French 
Quarter is de uitgaanswijk van de stad. 
Maak een tocht met een raderboot op de 
Mississippi en luister naar de verhalen over 
de kleurrijke geschiedenis van de stad.

Dag 7: New Orleans – 
Pensacola (320 km)
Stop onderweg in Mobile en verken het 
slagschip USS Alabama. Dit schip uit 1940 
verdiende zijn sporen in de Tweede Wereld-
oorlog en is sinds 1965 een museumschip. 
De rest van de dag kun je genieten aan de 
witte zandstranden van Pensacola, Florida.

Dag 8: Pensacola – 
Tallahassee (315 km)
Je reist door naar Tallahassee, de hoofdstad 
van Florida. In het Florida Historic Capitol 
Museum vind je veel informatie over de 
geschiedenis van de ‘Sunshine State’.

Dag 9: Tallahassee – 
Savannah (480 km)
Tijdens de Burgeroorlog werd er hevig 
gevochten in Savannah: in Fort Pulaski zijn 
de artilleriegaten nog steeds zichtbaar. 
Het stadscentrum staat bekend om zijn 
Victoriaanse huizen. 

Tijdens deze reis bezoek je Nashville, de bakermat van de country- 
en westernmuziek, en Memphis, de stad van Elvis Presley en 
Martin Luther King. Geniet van de mooie natuur in de Great 

Smoky Mountains en proef de zuidelijke tradities in Charleston en 
Savannah.

The Deep South 
& Carolinas
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Country, Blues, Jazz & Rock
Deze reis is speciaal samengesteld voor liefhebbers van Amerikaanse muziek. De 
reis begint in Nashville, waar je kunt genieten van country- en westernmuziek. 
Daarna ontdek je Memphis, de stad van Elvis Presley. Voor jazz en soul ga je naar 
New Orleans en rock vind je in Austin, de hoofdstad van Texas.

1 Nashville 2 Memphis 3 Natchez 4 New Orleans 5 Galveston 6 Austin

14 
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Cowboys,  Mansions & Beaches 
Deze afwisselende reis start in Dallas, gelegen in de cowboystaat Texas. Via de 
multiculturele stad New Orleans reis je naar de zonnige stranden van Florida. 
Onderweg zie je oude plantagehuizen en bezoek je de muzieksteden Memphis en 
Nashville. Tussendoor ervaar je de rust in de Great Smoky Mountains.

1 Dallas 2 San Antonio 3 Houston 4 New Orleans 5 Natchez 6 Vicksburg 7 Memphis 8 Nashville 
9 Cherokee 10 Charleston 11 Savannah 12 St. Augustine 13 Orlando 14 Miami
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dagen

Hieronder volgt een selectie van onze voorbeeldreizen 
in the Deep South. Kijk voor meer reizen op tiogatours.nl

Dag 10: Savannah – 
Charleston (185 km)
Stop op weg naar Charleston in Beaufort, 
een kleine stad met een rijk verleden. In 
Charleston vind je mooi gerestaureerde 
gebouwen en monumenten uit de tijd voor 
de Burgeroorlog.

Dag 11: Charleston
Charleston is de op een na grootste stad  
van South Carolina en heeft een bewogen 
geschiedenis. Zo werd er het eerste schot 
van de Amerikaanse Burgeroorlog gelost. 
Het historische gedeelte van de stad is een 
van de belangrijkste bezienswaardigheden.

Dag 12: Charleston – 
Asheville (425 km)
Je gaat naar het Great Smoky Mountains 
National Park, dat bekendstaat om de 
blauwe nevel die tussen de bergen hangt. 
Er lopen prachtige auto- en wandelroutes 
door de gevarieerde natuur.

Dag 13: Great Smoky Mountains
Breng een bezoek aan het Cherokee Indian 
Reservation of rijd door Cades Cove, een 
vallei in de Smokies.

Dag 14: Asheville – 
Nashville (470 km)
Nashville is de bakermat van country- en 
westernmuziek. In de Country Music Hall 
of Fame en het Grand Ole Opry House kom 
je meer te weten over deze muziekstijl.

Dag 15: Nashville – 
Memphis (340 km)
Het laatste deel van je reis voert je terug 
naar Memphis. Bezoek Graceland, het land-
goed van Elvis. Dineer ’s avonds op Beale 
Street onder het genot van livemuziek.

Dag 16: Vertrek Memphis
Check op de luchthaven in voor je retour-
vlucht.

27 Deep South
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Volg in Cades Cove, een vallei in het Great Smoky Mountains National Park, de 18 kilometer 
lange route langs oude kerken en houten hutjes en vang een glimp op van het vroegere 
plattelandsleven in de zuidelijke Appalachen. Langs de route is veel wild te zien.
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Florida
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In de ‘Sunshine State’ vind je langgerekte witte zandstranden, 
waterrijke natuurgebieden en een scala aan pretparken. Tel daarbij 
het (sub)tropische klimaat op en je hebt een heerlijke, zonnige 
vakantie.

1b. The Wizarding World of Harry Potter in Universal, Orlando

1d. SeaWorld, Orlando1c. Legoland, Orlando

1a. Disney World, Orlando
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1. Orlando: pretparkparadijs
Disney World, Universal, Legoland en Sea-
World: als je op zoek bent naar spanning en 
plezier, moet je in Orlando zijn.

2. Ready for takeoff
Het stadje Cape Canaveral is bekend door 
een van de grootste ruimtevaartcomplexen 
ter wereld: het Kennedy Space Center. Vrij-
wel ieder hoofdstuk in de Amerikaanse 
ruimtevaartgeschiedenis begon hier.

3. The Magic City
Tussen de Everglades en de Atlantische 
Oceaan ligt de tropische stad Miami. 
Deze plaats ademt Latijns-Amerikaanse 
en Caribische sfeer. Miami staat vooral 
bekend als een relaxbestemming en biedt, 
naast stranden, ook veel natuur en cultuur.

4. River of Grass
De Everglades, ook wel ‘rivier van gras’ 
genoemd, is een uitgestrekt systeem van 
waterlopen. Er leven meer dan 350 soorten 
vogels, 300 soorten vissen en 50 soorten 
reptielen binnen de grenzen van de 
Everglades.

5. Pirates of the Tortugas
Omringd door open zee ligt Dry Tortugas 
National Park, dat bestaat uit zeven kleine 
eilandjes. Je vindt er koraalriffen, vogels en 
zeedieren, maar bovenal staan de eilanden 
bekend om de legendes over piraten en 
gezonken schatten. Fort Jefferson, een 
negentiende-eeuws fort, is de grootste 
publiekstrekker.

6. Shell Island
Dit eiland is beroemd door haar mooie 
natuur, die onder andere goed beschermd 
wordt in het J.N. ‘Ding’ Darling National 
Wildlife Refuge.

2. Kennedy Space Center, Cape Canaveral

3. Uitzicht vanaf Key Biscayne op Miami’s skyline

4. Everglades National Park

6. Sanibel Island5. Fort Jefferson, Dry Tortugas National Park

De stranden van Sanibel 
liggen bezaaid met schel-
pen. De gebukte houding 
van de vele schelpzoekers 
wordt door de inwoners 
aangeduid als de ‘Sanibel 
Stoop’.

Florida



1 Orlando 2 Sarasota 3 Key West 4 Miami 5 St. Augustine

Dag 1: Aankomst Orlando
Na aankomst op het vliegveld maak je je 
klaar voor een vierdaags verblijf in Orlando. 
Orlando is een toeristische trekpleister en 
staat bekend als een van de grootste pret-
steden ter wereld.

Dag 2: Orlando
Disney World is het bekendste pretpark in 
Orlando. Het is opgedeeld in vier verschil-
lende themaparken. The Magic Kingdom 
is het traditionele park met het iconische 
sprookjeskasteel. In Epcot draait alles om 
de toekomst en de verschillende wereld-
culturen en in Walt Disney Hollywood 
Studios ervaar je het oude Hollywood. 

Dag 3: Orlando
Ga in Animal Kingdom, het grootste thema-
park van Disney, mee met een Kilimanjaro 
Safaris Expedition en rijd in een open 
jeep door een Oost-Afrikaans landschap. 
Je ziet leeuwen, neushoorns, giraffen en 
olifanten. Met meer dan 1.700 dieren is 
Animal Kingdom het grootste dierenpark 
ter wereld.

Dag 4: Orlando
Universal Orlando bestaat uit twee thema-
parken: Islands of Adventures en Universal 
Studios Florida. Populair in Islands of 
Adventures is The Wizarding World of 
Harry Potter, waar je door het bekende 
Zweinsteinkasteel kunt wandelen. Een 
ander attractiepark is SeaWorld Orlando, 
een dieren- en attractiepark dat geheel in 
het teken staat van de zee.

Dag 5: Orlando – Sarasota (210 km)
Vandaag reis je verder naar Sarasota aan 
de Golf van Mexico. Sarasota wordt ook 
wel het culturele centrum van Florida 

genoemd. Bezoek het Ringling Museum 
of Art met zijn mooie collectie Europese 
kunst.

Dag 6: Sarasota
De winterresidentie Cà d’Zan, ontworpen 
naar het voorbeeld van een Venetiaans 
palazzo, biedt een kijkje in het leven van 
rijke mensen uit het begin van de twintigste 
eeuw. Voor natuurliefhebbers zijn de Marie 
Selby Botanical Gardens met duizenden 
tropische planten het overwegen waard.

Dag 7: Sarasota – Key West (601 km)
Vergeet onderweg niet te stoppen bij de 
Everglades, het leefgebied van de alligator. 
Dit gebied wordt de ‘rivier van gras’ 
genoemd vanwege de enorme hoeveelheid 
cypergras in het water. Bezoek Shark Valley 
en maak een tocht met een luchtboot door 
deze uitzonderlijke streek. Je vervolgt je 
reis naar Key West.

Dag 8: Key West
Key West is de meest zuidelijke plaats van 
het Noord-Amerikaanse vasteland. Een ab-
solute aanrader is een uitstapje per boot 
naar Dry Tortugas National Park. Ga snor-
kelen tussen tropische vissen en levende 
koralen en bezoek Fort Jefferson, het groot-
ste bakstenen fort van de Verenigde Staten.

Dag 9: Key West – Miami (272 km)
Via de Upper Keys rijd je naar het noorden. 
Bezoek op Islamorada het Theatre of 

Florida
Splendor

Florida Splendor biedt je de ideale gelegenheid om Florida op je 
gemak te ontdekken. Je verkent de spannende themaparken van 
Orlando, de culturele stad Sarasota en de waterrijke Everglades. 

Ook bezoek je Miami en het meest zuidelijk gelegen punt van de 
Verenigde Staten: Key West, dat veel Cubaanse invloeden heeft.

FLORIDA

16 

dagen
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the Sea, een zeepark met een beroemde 
zeeleeuwen- en dolfijnenshow. Vervolg je 
weg naar Miami Beach voor een vijfdaags 
verblijf.

Dag 10: Miami
Miami, de ‘Magic City’, is een internatio-
nale, multiculturele stad. Dit zie je terug in 
de gevarieerde keuken en architectuur. 
Proef de Latijns-Amerikaanse invloeden in 
‘Little Havana’ en laat je verrassen door 
goede restaurants en kunstwerken die de 
Cubaanse geschiedenis weerspiegelen.

Dag 11: Miami South Beach
South Beach is wereldberoemd om zijn 
chique winkels en gourmetrestaurants. 
Dit is de locatie voor het maken van 
modefoto’s en het opnemen van tv-series. 
South Beach heeft mooie stranden en een 
bruisend nachtleven.

Dag 12: Miami
Loop door het bohemische Coconut Grove 
of maak een rondvaart vanaf Bayside 
Marketplace. Een andere aanrader is het 
Vizcaya Museum and Gardens, een groot 
landgoed met meer dan zeventig ka-
mers in vijftiende tot negentiende-eeuwse 
Europese decoratieve stijl.

Dag 13: Miami Beach
In het Art Deco District vind je pastel-
kleurige gebouwen. Het Miami Seaquarium 
staat bekend om zijn spectaculaire show 
met dolfijnen en orka’s. Voor klassieke 
witte stranden met palmbomen ben je bij 
Key Biscayne aan het juiste adres.

Dag 14: Miami – 
St. Augustine (409 km)
Langs de oostkust rijd je noordwaarts 
naar het Kennedy Space Center, het hoofd-
kwartier van NASA. Maak een rondrit en 
bekijk het enorme lanceerplatform en het 
Apollo/Saturn V Center. Bij het bezoekers-
centrum ligt Rocket Garden, een terrein 
met gigantische ruimteraketten.

Dag 15: St. Augustine – 
Orlando (545 km)
St. Augustine is de oudste stad van 
de Verenigde Staten. Bezoek vandaag 
het Castillo de San Marcos National 
Monument, het oudste Europese fort op 
het Amerikaanse vasteland, of verken met 
paard en wagen het historische centrum.

Dag 16: Vertrek Orlando
Je checkt in op het vliegveld van Orlando 
voor de retourvlucht.

31 Florida

Naturally Florida
Maak in zeventien dagen kennis met de verborgen culturele en natuurlijke 
schatten van Florida. Bezoek de Blowing Rocks in Stuart, ontdek het historische 
centrum van St. Augustine en spot onder andere dolfijnen en wilde paarden op 
Amelia Island. Na een eventueel snorkelavontuur in Key West keer je weer terug 
naar Miami.

1 Miami 2 Stuart 3 Cape Canaveral 4 St. Augustine 5 Amelia Island 6 Tallahassee 
7 Panama City Beach 8 Orlando 9 Tampa 10 Ft. Myers 11 Everglades 12 Key Largo 13 Key West

17 

dagen

Kids Go Florida
Kinderen van acht tot tachtig komen aan hun trekken in de meest uiteenlopende 
plekken in de ‘Sunshine State’. Vaar tussen de alligators in de Everglades, voel de 
adrenaline in de achtbanen van Disney en bekijk echte raketten bij het Kennedy 
Space Center.

1 Orlando 2 Cape Canaveral 3 Cocoa Beach 4 Miami 5 Key West 6 Everglades 7 Ft. Myers 8 Sarasota 

16 

dagen

Castillo de San Marcos, St. Augustine

Hieronder volgt een selectie van onze voorbeeldreizen 
in Florida. Kijk voor meer reizen op tiogatours.nl
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Reisvoorbereiding
Wil je goed voorbereid op reis gaan of alvast in de stemming komen voor je vakantie? Op onze 
website vind je uitgebreide informatie over alle bestemmingen en handige tools om zelf een route uit 
te stippelen.

Infotheek
We delen onze kennis graag online. Op 
onze website vind je een infotheek met 
alles wat je wilt weten over Amerika en 
Canada, van uitgebreide toeristische 
informatie over steden en nationale 
parken tot informatieve artikelen over 
geschiedenis en cultuur. Ook hebben we 
de leukste excursies voor je op een rijtje 
gezet: wat dacht je bijvoorbeeld van een 
rondvlucht boven de Grand Canyon of een 
kajaktocht over een mooi Canadees meer?

Ervaringen & tips
In samenwerking met onze klanten hebben 
we de afgelopen jaren een omvang-
rijke database met tips en ervaringen 
opgebouwd. Raadpleeg klantbeoorde-
lingen van duizenden hotels en campings 
en doe inspiratie op aan de hand van 
reisverslagen.

Vraag & antwoord
Een reis naar Amerika of Canada is iets 
bijzonders waar veel bij komt kijken. Om 
niet voor verrassingen te komen staan, 
hebben we de meest uiteenlopende 
vragen alvast voor je beantwoord. Lees 
meer over reisverzekeringen, camper- en 
autohuur, vliegtickets, reizen met kinderen 
en valutakoersen.

32 Reisvoorbereiding

TIP
Als je in de Verenigde Staten en/of 
Canada meerdere nationale parken 
bezoekt, is een jaarpas voordelig. 
Deze zijn online of ter plaatse 
verkrijgbaar. In Amerika koop je de 
America the Beautiful Annual Pass bij 
de ingang van elk nationaal park, in 
Canada is de Parks Canada Discovery 
Pass in de bezoekerscentra aan te 
schaffen.

Meer informatie over Amerika 
en Canada vind je op
tiogatours.nl/infotheek 



Online routeplanner
Op onze site kun je een route in de VS en Canada samenstellen en afstanden berekenen. De 
routeplanner geeft je de mogelijkheid om een persoonlijke route te plannen. Kies een beginplaats en 
bouw vervolgens je route per dag op. Sla aan het einde je route op, zodat je hem later kunt terugkijken 
of aanpassen, en lees meteen een mooie samenvatting van je reis.

Routegenerator
Als je nog niet precies weet welke route 
je wilt volgen, biedt onze automatische 
routegenerator uitkomst. Kies willekeurige 
plaatsen die je wilt bezoeken. Daarna 
geef je het aantal reisdagen aan en 
selecteer je een begin- en eindplaats. 
Onze routegenerator maakt vervolgens 
een logische route voor je. Wil je nog iets 
veranderen? Pas de route dan aan met 
behulp van de routeplanner.

Deskundig advies
Heb je hulp nodig bij het maken van je 
route door Amerika en/of Canada of wil je 
advies van onze reisexperts, dan horen we 
het graag. Je kunt altijd mailen, bellen of 
natuurlijk langskomen op ons kantoor in 
Sint Jansklooster. Wij vinden het ook geen 
enkel probleem om een route voor je uit te 
stippelen en je verder van dienst te zijn bij 
het uitwerken van je reisplannen.

TIP
Op onze website staan populaire 
voorbeeldreizen ter inspiratie. Heb 
je een leuke reis gevonden, maar is 
hij net niet geheel op jouw wensen 
afgestemd? Geen probleem, ook de 
voorbeeldreizen zijn heel gemakkelijk 
aan te passen.

33 Online routeplanner



Maligne Lake, Jasper National Park, Alberta



Canada
‘Wij hebben een fantastische rondreis vanuit Vancouver door de 
Rocky Mountains gemaakt, uitstekend georganiseerd door Tioga 
Tours. Deze regio  wordt gekarakteriseerd door de weidsheid van het 
landschap met mooie vergezichten over bergen en dalen en prima 
wegen die na elke bocht weer een verrassing opleveren. Overal zijn 
wij vriendelijk ontvangen en we werden regelmatig verrast door 
bewoners van Nederlandse afkomst. Een onvergetelijke reis.’
- Wilma en Jos Kroeze
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Alberta en British Columbia worden gekarakteriseerd door bergen, 
gletsjers, wouden, meren en watervallen. Tijdens je reis door deze 
Canadese provincies overnacht je in de natuurparken Banff en 
Jasper, volg je het spoor van de Cariboo Gold Rush en geniet je van 
gastvrije steden zoals Vancouver, Victoria en Calgary.

1. Grizzlybeer

2. Lake O’Hara, Yoho National Park 3. Athabasca-gletsjer, Icefields Parkway



1. Wildlife
Tofino, gelegen aan de westkust van 
Vancouver Island, staat bekend om de 
orka’s en bultruggen die er van maart tot 
en met oktober te zien zijn. Neem deel aan 
een (boot)excursie om de grote zeezoog-
dieren in hun natuurlijke leefomgeving te 
observeren. Er zijn ook trips waarbij je op 
zoek gaat naar beren.

2. Awe and wonder
Wanneer je in Yoho National Park rondloopt, 
krijg je het gevoel alsof je in het Noord-
Amerika van honderden jaren geleden bent 
beland. Er leven onder andere grizzlyberen, 
herten, elanden, berggeiten en 180 
verschillende vogelsoorten. Het park staat 
bovenal bekend om haar gletsjermeren en 
hoge watervallen. De Cree-indianen gaven 
het park zijn naam: ‘Yoho’ betekent ‘ontzag 
en verwondering’.

3. Icefields Parkway
De Icefields Parkway is misschien wel een 
van Canada’s mooiste wegen. De route 
loopt van Jasper National Park naar Lake 
Louise, een groot meer in Banff National 
Park. Onderweg zie je besneeuwde berg-
toppen, gletsjers, turkooizen meren en 
watervallen.

4. Jewell of the Rockies
Lake Louise, bijgenaamd ‘the Jewell of 
the Rockies’, heeft een oppervlakte van 
bijna een kilometer en wordt gevoed 
door het smeltwater van zes gletsjers. 
Aan de oostelijke oever ligt het beroemde 
Fairmont Chateau Hotel.

5. Waterfall Park
Het parklandschap van Wells Gray heeft 
haar specifieke vormen gekregen door 
gletsjers, smeltwater en rivieren. Er zijn 

250 watervallen, waarvan de Helmcken 
Falls het meest indrukwekkend is. Met 
een hoogte van 141 meter is het de vierde 
hoogste waterval van Canada.
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4. Lake Louise, Banff National Park

TIP
De grootste attractie aan de Icefields 
Parkway is het Columbia Icefield, dat 
met een oppervlakte van 325 vier-
kante kilometer een van de grootste 
ijsmassa’s onder de noordpoolcirkel 
is. Ga aan boord van de Ice Explorer, 
een voertuig dat speciaal ontworpen 
is om over ijs en sneeuw te rijden. Een 
rit met de Ice Explorer is mogelijk van 
midden april tot midden oktober.

5. Helmcken Falls, Wells Gray Provincial Park



1 Vancouver 2 Victoria 3 Parksville 4 Whistler 5 100 Mile House 6 Quesnel 7 McBride 8 Banff 9 Canmore 
10 Invermere 11 Rossland 12 Penticton 13 Hope

Dag 1: Aankomst Vancouver
Zowel de stad Vancouver als haar omgeving 
zijn geliefde toeristische bestemmingen. 
Op een steenworp afstand van de stad vind 
je besneeuwde bergen, regenwouden en 
ruige kuststroken. Aanraders in Vancouver 
zijn het historische Gastown en Granville 
Island.

Dag 2: Vancouver
Maak kennis met multiculturele wijken 
zoals Chinatown (ook wel ‘Hongcouver’ 
genoemd), Little Italy en Greektown. Wan-
del in North Vancouver over de Capilano 
Suspension Bridge. Deze oude brug uit 
1889 hangt op tachtig meter hoogte en 
overspant het diepe ravijn van de Capilano-
rivier over een afstand van 135 meter.

Dag 3: Vancouver – Victoria (70 km)
Een ferry brengt je door de Straat van Geor-
gia, langs de ruige kustlijn en de stranden 
van de Gulf Islands, naar Vancouver Island. 
Je rijdt na aankomst verder naar Victoria, 
dat claimt Engelser te zijn dan Engeland 
zelf. Zo rijden er rode dubbeldekkers rond 
en zijn veel huizen in tudorstijl gebouwd. 
Victoria wordt ook wel de ‘City of Gardens’ 
genoemd door de vele bijzondere tuinen. 
De Butchart Gardens zijn hier een mooi 
voorbeeld van.

Dag 4: Victoria – Parksville (145 km)
Vanaf de slingerende weg heb je erg 
mooie uitzichten op de oceaan. Langs 
de kust liggen charmante dorpjes en 
natuurreservaten met veel wilde dieren. Via 
een omweg kun je de muurschilderingen 
van Chemainus of het merkwaardige 
Quw’utsun’ Cultural and Conference Centre 
in Duncan bekijken.

Dag 5: Parksville
Prachtige zandstranden en uitstekende 
vismogelijkheden maken Parksville een 
populair vakantieoord. Bezoek het Craig 
Heritage Park of ga naar een van de nabij-
gelegen provinciale parken.

Dag 6: Parksville – Whistler (150 km)
Na een ferry-overtocht door de Straat van 
Georgia kom je weer aan op het vasteland 
en volg je de Sea to Sky Highway naar 
Whistler. Onderweg kun je een tussenstop 
maken bij de Shannon Falls en het Garibaldi 
Provincial Park met zijn canyons, ravijnen 
en hoge pieken.

Dag 7: Whistler
Verruil de vrijheid van de weg voor 
een avontuur in de wildernis. Er zijn 
verschillende mogelijkheden: wandelen 
door hoge bergweiden, paardrijden langs 
gletsjers of raften op een van de wilde 
rivieren. In Whistler zelf bevinden zich 
boetiekjes, cafés en restaurants.

Western 
Spirit

Vanuit het gezellige Vancouver trek je door de ruige natuur 
van Vancouver Island. Na een kennismaking met het Britse 
Victoria vaar je terug naar het vasteland voor een reis door 

het gebied van de negentiende-eeuwse goudkoorts. Hoog in de 
Rocky Mountains stop je voor een bezoek aan de nationale parken 
Jasper en Banff, die gekenmerkt worden door helderblauwe meren, 
gletsjers en besneeuwde bergtoppen.
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Dag 8: Whistler – 
100 Mile House (335 km)
‘Smile, you’re in 100 Mile’ is de leus waarmee 
je verwelkomd wordt in deze pleisterplaats 
uit de goudkoorts van de negentiende 
eeuw. De kleine gemeenschap ligt aan 
de Cariboo Wagon Road, een voormalige 
goudzoekersroute, en wordt omgeven door 
meren en moeraslanden die het tot een 
paradijs voor vogels maken.

Dag 9: 100 Mile House – 
Quesnel (215 km)
Je treedt vandaag in de voetsporen van 
pionierende avonturiers en passeert hoge 
bergcanyons, blokhutdorpjes en spook-
stadjes. Het is de moeite waard om te 
stoppen in Barkerville, een gerestaureerd 
negentiende-eeuwse mijnwerkersstadje.

Dag 10: Quesnel – McBride (325 km)
Vervolg je reis naar McBride, gelegen in het 
vruchtbare land rond de Fraser-rivier. In de 
buurt vind je het Koeneman Regional Park, 
waar je bij de Rainbow Falls en de Dear 
Mountain een goed uitzicht hebt op de 
Robson-vallei en de Cariboo Mountains.

Dag 11: McBride – Banff (315 km)
Vandaag trek je via de Icefields Parkway 
door de Rocky Mountains. Geflankeerd 
door besneeuwde bergruggen, water-
vallen en gletsjers kom je bij het Columbia 

Icefield, waar je een rit met de Ice Explorer 
over de Athabasca-gletsjer kunt maken.

Dag 12: Banff – Canmore (130 km)
Banff is een pittoresk stadje midden in 
het gelijknamige nationale park. Bekijk in 
Banff de Bow Falls of neem de kabelbaan 
naar de top van de Sulphur Mountain. Het 
park is een uitstekende locatie om te raften 
of een boottocht te maken, bijvoorbeeld op 
Lake Minnewanka.  

Dag 13: Canmore
Canmore heeft een uitgebreid netwerk 
van fiets- en wandelroutes. Een aanrader is 
de Grassi Lakes Trail, die je naar de mooie 
Grassi Lakes voert. Een andere mogelijk-
heid is een tocht naar het Spray Lakes 
Reservoir, dat op een hoogte van 1.720 
meter ligt en een mooi uitzicht biedt op de 
Three Sisters, een trio van bergtoppen.

Dag 14: Canmore – 
Invermere (175 km)
Vandaag rijd je door Kootenay National 
Park, dat bestaat uit hoge pieken, gletsjers, 
diepe dalen en meren. In het park leven 
grizzlyberen, elanden en berggeiten. Maak 
een uitstapje naar de nabijgelegen Radium 
Hot Springs, waar je het grootste warme 
mineraalbad van Canada vindt.

Dag 15: Invermere
In Invermere kun je wandelen, vogels kijken, 
boottochten maken en windsurfen op Lake 
Windermere. In het Windermere Valley 
Museum komt de lokale geschiedenis tot 
leven.

Dag 16: Invermere – 
Rossland (365 km)
Je zet koers naar Rossland, dat genesteld 
is in een oude krater. Het kleine stadje 
is groot in buitenactiviteiten. De dertig 
kilometer lange Seven Summits Trail is erg 
geliefd onder mountainbikers.  

Dag 17: Rossland – 
Penticton (320 km)
Een ontspannen rit bergafwaarts brengt 
je naar Penticton, in het noorden begrensd 
door het Okanagan-meer en in het zuiden 
door het Skaha-meer.

Dag 18: Penticton
Penticton is vermaard om haar rijke wijn-
cultuur. In de valleien van de Okanagan-
rivier gedijen de druiven goed, dankzij de 
extreem vruchtbare grond.

Dag 19: Penticton – Hope (225 km)
Hope ligt aan de ingang van een kloof die 
door de Fraser-rivier is uitgesleten. Het 
nabijgelegen Manning Provincial Park is 
een populaire bestemming vanwege de 
diepe valleien, bergweiden en de uitzichten 
op watervallen en meren.

Dag 20: Hope – Vancouver (140 km)
Voordat je Vancouver weer bereikt, rijd je 
door de Fraser-vallei en langs de Fraser-
rivier, die overschaduwd wordt door de 
hoge pieken van de Coast Mountains.

Dag 21: Vertrek Vancouver
Check op Vancouver International Airport 
in voor je terugvlucht.

De ruige omgeving van 
Hope heeft menig film-
maker uit Hollywood 
ertoe verleid zijn film 
hier op te nemen. 
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TIP
In het populaire Stanley Park (Van-
couver) staan meer dan een half 
miljoen bomen van honderden 
jaren oud. Het park is vooral beroemd 
vanwege de mooie totempalen.  

TIP
Maak tijdens je verblijf in Victoria 
een bootexcursie om ’s wereld groot-
ste zeezoogdieren te observeren. De 
kans is groot dat je walvissen, orka’s, 
bruinvissen en zeehonden spot.

Omgeving van 100 Mile House

Grassi Lakes, nabij Canmore 



Mountain Country 
Deze rondreis door de provincies British Columbia en Alberta brengt je bij adem-
benemende panorama’s van bergen, ijsvelden, watervallen en meren. Je reist van 
Vancouver door Glacier National Park naar de wereldberoemde vakantieoorden 
Banff en Jasper. Daarna zet je koers naar de kust van de Grote Oceaan, waar je 
met een ferry door de Inside Passage naar Vancouver Island vaart. Hier wacht je de 
charmante stad Victoria. Je vakantie eindigt met een overtocht over de Straat van 
Georgia, terug naar Vancouver.

1 Vancouver 2 Harrison Hot Springs 3 Penticton 4 Revelstoke 5 Banff 6 Jasper 7 Clearwater 
8 100  Mile House 9 Prince George 10 Smithers 11 Prince Rupert 12 Port Hardy 13 Campbell River 14 Victoria
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Great Parks of the West
Het mooie Vancouver is het uitgangspunt voor deze rondreis door de nationale 
natuurparken van de Canadese Rockies. Ten oosten van Vancouver voert de 
route door de vruchtbare Okanagan-vallei, Glacier National Park en de nationale 
wildparken van Banff en Jasper, waar bergen, bossen en gletsjermeren het 
landschap domineren. Ten westen van Jasper rijd je via de Yellowhead Pass, Wells 
Gray Provincial Park en Garibaldi Provincial Park weer terug naar Vancouver.

1 Vancouver 2 Penticton 3 Revelstoke 4 Banff 5 Jasper 6 100 Mile House 7 Whistler

Unlimited Adventures
Van Calgary reis je door de Rocky Mountains naar de ruige kust van de Grote 
Oceaan. De ontdekkingstocht leidt je over de schilderachtige Icefields Parkway van 
Banff, naar Lake Louise en Jasper. Na een stop in Whistler vaar je over de Straat van 
Georgia naar het Pacific Rim National Park Reserve op Vancouver Island. Je sluit je 
vakantie af in Victoria en Vancouver.

1 Calgary 2 Banff 3 Lake Louise 4 Jasper 5 Gold Bridge 6 Whistler 7 Victoria 8 Vancouver
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Hieronder volgt een selectie van onze voorbeeldreizen 
in West-Canada. Kijk voor meer reizen op tiogatours.nl
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Per boot vertrokken we op berenexcursie. 
Over de radio hoorden we dat er beren 
met jonkies waren gezien. Eerst waren 

deze dieren moeilijk te zien, maar door onze ervaren 
gids en zeer stille motoren op onze boot kregen we 
een prachtig zicht op deze mooie dieren. Tot onze 
vreugde was er niet één beer, maar wel twee beren 
met ieder twee jonkies. We lagen op zo’n 5 à 6 meter 
van ze af. Nooit hadden we gedacht zo dicht bij de 
beren te kunnen komen.  - Familie van Kuringen, Vancouver Island
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Moraine Lake
een blauwe parel

Vlak bij de Icefields Parkway ligt het gletsjer-
meer Moraine Lake. Er lopen verschillende 
wandelroutes rond het meer. Het helder-

blauwe water vormt een mooi contrast met de 
donkere bergen op de achtergrond. 



Oost-Canada
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Ga op een culturele en historische ontdekkingstocht in de steden 
Ottawa, Québec, Toronto en Montréal. Naast cultuur heeft deze 
regio ook veel natuur en wildlife te bieden. Bekijk de grootste zee-
zoogdieren ter wereld en ga op zoek naar zwarte beren. De Niagara-
watervallen maken je kennismaking met Oost-Canada compleet.

3. Blauwe vinvis, St. Lawrence-rivier2. Horseshoe Falls, Niagara Falls

1. Lake of Two Rivers, Algonquin Provincial Park



1. Paddle all the way
Algonquin Provincial Park is het oudste 
provinciale park van Canada. Het is 
gevormd door gletsjers en telt meer dan 
1.500 meren. De beste manier om je door 
Algonquin te verplaatsen is per kano. Na 
een korte instructie kun je rustig over de 
vele riviertjes en meren peddelen.

2. Niagara Falls
Ongeveer 90% van de Niagara-rivier stort 
via de Horseshoe Falls (ook wel Canadian 
Falls) naar beneden, de overige 10% via 
de American Falls op Amerikaans grond-
gebied. Vanaf de Skylon Tower heb je een 
mooi uitzicht op de watervallen. Als je het 
watergeweld vanuit een ander perspectief 
wilt bekijken, is de Journey Behind the Falls 
een aanrader.

3. Whale watching
Er zijn twaalf walvissoorten die de St. 
Lawrence regelmatig bezoeken, waarvan de 
beschermde St. Lawrence-walvis meestal 
het hele jaar door te zien is. Misschien heb 
je het geluk een blauwe vinvis te spotten, 
die beschouwd wordt als het grootste 
zeezoogdier dat ooit op aarde leefde.

4. Le vieux Québec
Québec is de enige ommuurde stad in 
Noord-Amerika. De stadsmuur is een 
overblijfsel van de Europese kolonisatie 
en heeft ervoor gezorgd dat Québec een 
van de best bewaarde koloniale steden ter 
wereld is. In het historische centrum, dat 
op de Werelderfgoedlijst staat, proef je 
overal de Franse sfeer.

5. De Notre-Dame van Montréal
De Basilique Notre-Dame, gebouwd van 
1824 tot 1829 in neogotische stijl, is 
de beroemdste kerk van Montréal. Het 
interieur van de kerk is indrukwekkend: 
intense kleuren worden afgewisseld met 
goud en zilver. Erg bijzonder zijn de glas-in-
loodramen, waarop gebeurtenissen uit de 
geschiedenis van Montréal zijn afgebeeld.

6. CN Tower
De Canadian National Tower was met 
zijn 553 meter tot 2007 het hoogste 
vrijstaande gebouw ter wereld. De toren 
tekent al sinds 1976 de skyline van Toronto. 
Het hoogste uitkijkpunt ligt op 447 meter 
hoogte. Op een heldere dag kun je 160 
kilometer ver kijken.

-
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TIP
Waaghalzen kunnen zich uitleven 
op de EdgeWalk, waarbij je letterlijk 
op het randje balanceert van de CN 
Tower in Toronto. Meer informatie 
vind je op edgewalkcntower.ca

Door afslijting van kalk-
steen verschuiven de 
Niagara-watervallen 
ongeveer 1,2 meter 
per jaar naar achteren, 
waardoor ze nu ongeveer 
11 kilometer van de oor-
spronkelijke locatie liggen.

4. Historisch stadscentrum, Québec City

6. Canadian National Tower, Toronto5. Basilique Notre-Dame, Montréal



1 Toronto 2 Midland 3 Huntsville 4 Gatineau Park/Ottawa 5 Mont-Tremblant 6 Québec City 
7 Saint-Michel-des-Saints 8 Montréal 9 Kingston 10 Niagara Falls 

Dag 1: Aankomst Toronto
Toronto, de grootste stad van Canada, 
heeft een prachtige skyline, met als 
hoogtepunt de 553 meter hoge Canadian 
National Tower (CN Tower). Neem de lift 
naar boven en ontwaar op heldere dagen 
in de verte de Niagara-watervallen. In het 
Royal Ontario Museum, dat internationale 
bekendheid geniet, kom je meer te weten 
over wereldculturen en de natuurlijke 
geschiedenis van Canada.

Dag 2: Toronto – Midland (145 km)
Vandaag volg je een schilderachtige route 
naar Huron Country. Maak een boottocht 
naar de 30.000 Islands in de Georgian Bay 
of een tour door Sainte-Marie Among the 
Hurons, waar bij de eerste missiepost uit 
1639 het dagelijkse leven van weleer wordt 
nagebootst.

Dag 3: Midland – Huntsville (185 km)
De reis voert je naar Huntsville, gelegen 
bij het meer dan honderd jaar oude 
natuurreservaat Algonquin Provincial

Park. Heuvels, moerassen, riviertjes en 
meren kenmerken het parklandschap.

Dag 4: Huntsville
De slogan van Huntsville is ‘touch the past, 
embrace the future’. De bezienswaardig-
heden weerspiegelen deze slogan. In de 
Muskoka Heritage Place zie je hoe de vroe-
gere inwoners van de stad leefden. Met 

het oog op de toekomst is Huntsville druk 
bezig om zich op (inter)nationaal gebied te 
ontwikkelen: zo was het de gaststad voor 
de G8-top in 2010.

Dag 5: Huntsville – 
Gatineau Park/Ottawa (350 km)
In de uitgestrekte natuur van Gatineau 
Park liggen kilometerslange wandel- en 
fietspaden en uitzichtpunten met pano-
rama’s over de Ottawa-rivier.

Dag 6: Ottawa – 
Mont-Tremblant (200 km)
Ga in Ottawa naar de uit glas opgetrokken 
National Gallery of het Canadian Museum 
of Civilization aan de overkant van de rivier. 
De parlementsgebouwen op Parliament 
Hill zijn ook een bezoek waard. Je kunt er 
een gratis rondleiding volgen. Een korte rit 
brengt je vervolgens naar de Laurentian 
Mountains.

Dag 7: Mont-Tremblant
Maak een excursie naar St. Jovite en Mont-
Tremblant, het grootste nationale park van 
de provincie Québec. Je vindt er een afwis-
selend landschap met rivieren, meren en 
bergen. Misschien kom je naast elanden en 
bevers ook wolven of zelfs beren tegen.

Dag 8: Mont-Tremblant – 
Québec City (380 km)
Over de scenische King’s Highway rijd je 
naar de stad Québec. Onderweg passeer je 

Great Parks 
of the East

Tijdens deze reis verken je de mooiste natuurparken van Oost-
Canada, zoals Algonquin, Gatineau Park en Mont-Tremblant. 
Daarnaast zie je de wereldberoemde Niagara-watervallen en 

de 30.000 Islands in de Georgian Bay. Ook Ottawa en de bruisende 
steden Québec en Montréal maken deel uit van de reis.
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Eland, Algonquin Provincial Park
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veel Frans-Canadese plaatsen met een rijke 
geschiedenis, waaronder Trois-Rivières, het 
op één na oudste stadje van de provincie 
Québec. Ook Batiscan met zijn mooie ste-
nen pastorie uit 1816 is de moeite waard.

Dag 9: Québec City
Binnen de stadsmuren van het oude Qué-
bec vind je een levendige stad met histo-
rische straatjes en gebouwen. Wandel over 
het Dufferin Terrace voor een uitzicht over 
de machtige St. Lawrence-rivier, bezichtig
Château Frontenac en de strategisch

gelegen citadel. Als je een bezoek wilt 
brengen aan een mooie waterval, kun je 
een tochtje maken naar de Montmorency 
Falls, die vijftien kilometer ten noord-
oosten van Québec ligt.

Dag 10: Québec City – 
Saint-Michel-des-Saints (180 km)
Een mooie route door de vruchtbare vlak-
ten en golvende heuvels van de Mauricie-
Bois-Franc-regio brengt je bij de wouden 
en ongerepte natuur van Lac à la Truite.

Dag 11: Saint-Michel-des-Saints
In de omgeving van Saint-Michel-des-
Saints liggen veel bossen en meren. Lac 
Taureau is door de tientallen onbewoonde 
eilandjes, stranden en wilde baaien een 
mooie locatie om te varen, wandelen en 
fietsen.

Dag 12: Saint-Michel-des-Saints – 
Montréal (160 km)
Na een rit door de Lanaudière-regio arri-
veer je in het kosmopolitische Montréal. 
Bekijk naast de historische gebouwen in

Vieux-Montréal de Biosphere (met daarin 
een natuurmuseum) en Habitat 67, beide 
ontworpen voor de Wereldtentoonstel-
ling van 1967. De stad telt bovendien een 
aantal mooie kerken, waaronder de Saint 
Joseph’s Oratory en de Basilique Notre-
Dame.

Dag 13: Montréal – 
Kingston (290 km)
Je steekt de grens van Ontario over en 
betreedt het gebied van de Thousand 
Islands. Een aanrader in Morrisburg is 
Upper Canada Village, waar je je in de 
negentiende eeuw waant. De eindbestem-
ming van vandaag is Kingston. Bezichtig 
hier Fort Henry of maak een cruise door de 
Thousand Islands.

Dag 14: Kingston – 
Niagara Falls (390 km)
Op weg naar de Niagara-watervallen rijd 
je langs Lake Ontario. Onderweg kun je 
stoppen in het charmante negentiende-
eeuwse plaatsje Niagara-on-the-Lake. 
Bekijk de Niagara-watervallen vanaf de 
uitkijktoren of per boot.

Dag 15: Niagara Falls – 
Toronto (130 km)
De laatste etappe van de reis voert je 
terug naar Toronto. Hier check je in voor de 
retourvlucht.
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Parliament Hill, Ottawa. Nederland heeft door de Tweede Wereldoorlog een speciale 
band opgebouwd met Ottawa. Het Tulip Festival, het grootste tulpenfestival ter wereld, 
trekt jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers. Het festival begint in mei, wanneer 
Nederland 10.000 tulpenbollen stuurt als dank voor de Canadese hulp tijdens de oorlog. 
Tijdens het festival vinden er veel openluchtconcerten plaats.

Thousand Islands

Saint Joseph’s Oratory, Montréal

Québec City



Splendid Nature of Québec 
Laat je tijdens deze reis meeslepen door de diversiteit, romantiek en rijke 
geschiedenis van de Franstalige provincie Québec. In de steden Montréal en Québec 
proef je de uitstekende keuken waar de provincie Québec om bekendstaat. Daarna 
volg je de kustroutes van het Gaspé-schiereiland en doorkruis je natuurgebieden 
met meren, rivieren en ruige kusten.

1 Montréal 2 Québec City 3 Rivière-du-Loup 4 Baie des Chaleurs 5 Percé 6 Gaspé 7 Tadoussac 
8 Saguenay Region 9 Lac Saint-Jean 10 Saint-Alexis-des-Monts

Eastern Highlights of Canada and USA
Gedurende deze rondreis beleef je een mix van Franse, Britse en Amerikaanse 
geschiedenis. Rijd langs de oevers van de  St. Lawrence-rivier en geniet van de 
omgeving. Onderweg zie je Toronto, Montréal, Québec, Boston, New York City en 
de wereldberoemde Niagara-watervallen. 

1 Toronto 2 Montréal 3 Québec City 4 Bar Harbor 5 Boston 6 Plymouth 7 New York 8 Niagara Falls

From Québec to the Maritimes
In deze reis staan de provincie Québec en de maritieme provincies New Brunswick 
en Nova Scotia centraal. Je bezoekt wereldsteden zoals Montréal en Québec. Ook 
maak je kennis met het culturele erfgoed van Schotse en Acadische immigranten, 
die een stempel hebben gedrukt op het landschap en de geschiedenis van de 
maritieme regio.

1 Montréal 2 Québec City 3 Tadoussac 4 Matane 5 Percé 6 Campbellton 7 Miramichi 8 Shédiac 9 Pictou 
10 Baddeck 11 Halifax

Hieronder volgt een selectie van onze voorbeeldreizen 
in Oost-Canada. Kijk voor meer reizen op tiogatours.nl
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In Tiverton zijn we met een snelle 
boot de Bay of Fundy opgevaren op 
zoek naar walvissen. De cruise duurde 

circa drie uur. Eerst zagen we enkele dolfijnen, 
vervolgens dook de eerste bultrugwalvis op. We 
hebben er meerdere gezien, op korte afstand. Op 
de terugweg naar de haven zagen we nog een 
bultrugvrouwtje met een kalf van zes maand oud. 
Het kalf was heel speels en sprong af en toe bijna 
helemaal uit het water.  - Familie Muyres, Bay of Fundy
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De specialist in reis- en recreatieverzekeringen.

Reizen en op vakantie gaan doet u voor uw plezier. Maar mocht er toch iets gebeuren, 
dan wilt u er niet alleen voor staan. Europeesche Verzekeringen staat dag en nacht 
voor u klaar, waar ter wereld u ook bent. De Europeesche is namelijk al jaren de  
nummer één reisverzekeraar en recreatiespecialist bij uitstek.

Wilt u ook onbezorgd op vakantie? Naast reis- en annuleringsverzekeringen 
biedt de Europeesche speciale verzekeringen voor  auto-, motor- en 

camperhuur. Neem voor meer informatie contact op met Tioga Tours via 
www.tiogatours.nl. Of bel 0527 - 24 54 00.

Straks op vakantie?




